
 

Projekt „Działasz – Szanujesz – Nie mobbingujesz”   realizowany z dotacji  programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy 
finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. 

Strona 1 z 4 

 

Formularz zgłoszeniowy do projektu  

„Działasz – Szanujesz – Nie mobbingujesz” 

 
I. Dane identyfikacyjne organizacji: 

Nazwa organizacji  
 
 
 

Forma prawna 
(wybierz z listy) 

 

 Fundacja (bez Rady Fundacji) 
 Fundacja (z Radą Fundacji) 
 Stowarzyszenie rejestrowe (zarejestrowane w KRS) 
 Stowarzyszenie zwykłe (zarejestrowane w ewidencji 

stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez starostę powiatu) 

 Spółdzielnia socjalna osób fizycznych 
 Spółdzielnia socjalna osób prawnych  
 Klub sportowy 
 Spółka z o.o. non profit 
 Inna, jaka? ……………………………………………………………. 

 

Adres organizacji  
(kod pocztowy, miejscowość, ulica) 

 
 
 

Numer w KRS  
lub numer w ewidencji stowarzyszeń 
lub innej ewidencji, której podlega 
organizacja (wpisz numer) 

 

 
Data rejestracji organizacji (wpisz datę) 

 

Dane kontaktowe 
(z kim mamy kontaktować się w sprawie 
udziału w projekcie) 

Imię i nazwisko osoby kontaktowej: 
 
Email: 
 
Telefon: 
 
 

Czy w organizacji 
zatrudniacie/zatrudnialiście personel 
(na umowę o pracę i/lub umowy 

cywilnoprawne)?  

 
 TAK 
 NIE 

 

Czy w organizacji 
angażujecie/angażowaliście 
wolontariuszy? 
 

 
 TAK 
 NIE 
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II. Opis działalności organizacji: 

 

Krótki opis działalności organizacji 
(proszę opisać jakie działania pożytku publicznego prowadzicie – max 500 słów) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Czy macie stronę www i/lub profil na Facebooku? Jeśli tak – wpiszcie adresy poniżej 

 
WWW: 
 
Facebook: 
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III. Zakres wsparcia w projekcie (bezpłatny dla organizacji): 

 

Zakres tematyczny Planowany termin / osoby uczestniczące / forma wsparcia 

ETAP I 

 
Trening interpersonalny (5 dni) 

 
1 osoba z organizacji; termin: 01-05.03.2023 
udział obligatoryjny 1 osoby w 5 dniach warsztatu; 
szkolenie stacjonarne w Katowicach (zapewniony nocleg 
w hotelu od 28.02.2023 do 04.03.2023) 

ETAP II 

 
Szkolenie z prawa pracy (8 godzin) 

2 osoby z organizacji; marzec-kwiecień 2023; 
szkolenie stacjonarne lub zdalne 

 

Szkolenie - Przeciwdziałanie 
zjawiskom niepożądanym w miejscu 
pracy  

 

2 osoby z organizacji; marzec-kwiecień 2023; 
szkolenie stacjonarne lub zdalne 

ETAP III 

 
Spotkanie:  Wprowadzenie do 
przygotowania procedur  

 
Spotkania indywidualne w grupach; kwiecień-grudzień 
2023; w siedzibie organizacji lub innym uzgodnionym 
miejscu   

 
Spotkanie dot. zatrudniania osób 
z grup wrażliwych w tym 
z  niepełnosprawnościami  

 
Spotkania indywidualne w grupach; kwiecień -grudzień 
2023;; w siedzibie organizacji lub innym uzgodnionym 
miejscu   

 
Warsztat kreatywny – 
przygotowanie procedur  

 
Spotkania indywidualne w grupach; kwiecień -grudzień 
2023; w siedzibie organizacji lub innym uzgodnionym 
miejscu   

Doradztwo prawne – przygotowanie 
procedur  

Spotkania indywidualne w grupach; kwiecień -grudzień 
2023; w siedzibie organizacji lub innym uzgodnionym 
miejscu   

Film promocyjny Film promujący działania antydyskryminacyjne 
i  antymobbingowe w organizacji, stanowiący 
podsumowanie przygotowania procedur 
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IV. Deklaracja udziału i oświadczenie 
 

 

Ja/my niżej podpisany/a/i  

....................................................................................................................................................... 

 

                                                           (imię i nazwisko, PESEL, stanowisko) 

....................................................................................................................................................... 

                                                           (imię i nazwisko, PESEL, stanowisko) 

 

reprezentujący ………………………………………….………………………………..…………………………………………… 

             (nazwa podmiotu, nr KRS/wpisu w ewidencji stowarzyszeń zwykłych/lub innego rejestru) 

Deklaruję udział organizacji dokonującej zgłoszenia, do uczestnictwa min. 8 osób zaangażowanych 

w jej działalność - w kompleksowych działaniach coachingowo-edukacyjnych w ramach projektu 

„Działasz – Szanujesz – Nie mobbingujesz!”. Tym samym zgodnie z założeniami projektu, zgadzam/y 

się na udział w opracowaniu, wdrożeniu w swojej organizacji procedury przeciwdziałającej zjawiskom 

niepożądanym, której modelowy odpowiednik, zostanie zamieszczony w formie podręcznika 

i nieodpłatnie udostępniany innym podmiotom, zgodnie z założeniami projektu. 

Jednocześnie oświadczam/y, że dane zawarte w niniejszym formularzu są zgodne z Krajowym 

Rejestrem Sądowym/właściwą ewidencją i  wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach 

są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym; 

 

 

…………………………………..           ………………………………. 

Miejscowość, data                                                                         Podpis/podpisy 


